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Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Sua namoradinhas é daquelas mulheres brancas que parecem recatadas perante a sociedade, mas que geme e bebe pourra de
vários marginais mulatos e bombados na sua frente, enquanto te chama de CORNNO? 
 
É sério isso cara?!! 
 
Se for é pior do que eu pensava!!! 
 
é branca sim, mas não é assim. 
ela dá pra caras normais, que trabalham, estudam, transam, têm familia etc 

 
Mas você não liga que esses caras irão espalhar que tu é cuco?  
 
Cara, você já foi num psicólogo para tratar isso? 
 
Você considera isso normal? 
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OP certamente é clone de algum user e resolveu expôr sua viadagem através desse clone
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não vou expôr ela aqui. mas ela é bonita. 
dou 8/10 pra ela. ela e branca, como já disse, e é fasa magra.

a
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Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
Bola de bilhar 
N tem vergonha de fazer uma doentisse dessas?  
 
Eu prefiro morrer do que passar por uma humilhação desse tipo 
 
o que é mais doente: 
 
ter odio de mulheres por ser rejeitado ou ser cuckóld da namorada POR GOSTAR? eu prejudico a quem fazendo isso? 
 
Cara, você é relativista moral mesmo ou apenas está trollando a glr aqui do VT? 
 
penso assim: 
prejudica os outros? nao 
tds que participam concordam? sim 
 
então tá liberado. 
 

 
Ok. Então você não liga para os seus pais que, provavelmente, te criaram para SER MACHO e não ESSA COISA que você é? 
 
Como você se sente sabendo que sua mãe e seu pai choram por conta DESSA COISA que você se tornou?
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Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Sua namoradinhas é daquelas mulheres brancas que parecem recatadas perante a sociedade, mas que geme e bebe pourra de
vários marginais mulatos e bombados na sua frente, enquanto te chama de CORNNO? 
 
É sério isso cara?!! 
 
Se for é pior do que eu pensava!!! 
 
é branca sim, mas não é assim. 
ela dá pra caras normais, que trabalham, estudam, transam, têm familia etc 
 
Mas você não liga que esses caras irão espalhar que tu é cuco?  
 
Cara, você já foi num psicólogo para tratar isso? 
 
Você considera isso normal? 
 
 

 
nao tenho nao, pois ou fazemos com desconhecidos, ou fazemos com pessoas proximas altamente confiaveis. 
 
em 4 anos nunca fomos expostos. em alguns casos clonei o whtsapp dos amantes pra vermos se ele espalhava o assunto, mas
nunca aconteceu. 
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Ive a girlfriend 
não vou expôr ela aqui. mas ela é bonita. 
dou 8/10 pra ela. ela e branca, como já disse, e é fasa magra. 

 
Ela gosta de pauu grosso e preto, como o meu, na garganta dela? 
 
Você fica preocupado com o fato de sua fatia poder se engasgar?
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Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
Bola de bilhar 
N tem vergonha de fazer uma doentisse dessas?  
 
Eu prefiro morrer do que passar por uma humilhação desse tipo 
 
o que é mais doente: 
 
ter odio de mulheres por ser rejeitado ou ser cuckóld da namorada POR GOSTAR? eu prejudico a quem fazendo isso? 
 
Cara, você é relativista moral mesmo ou apenas está trollando a glr aqui do VT? 
 
penso assim: 
prejudica os outros? nao 
tds que participam concordam? sim 
 
então tá liberado. 
 
 
Ok. Então você não liga para os seus pais que, provavelmente, te criaram para SER MACHO e não ESSA COISA que você é? 
 
Como você se sente sabendo que sua mãe e seu pai choram por conta DESSA COISA que você se tornou? 

 
eles não sabem e nem vão saber. tenho minha vida, cara, eles não podem mandar nisso. 
 
os amo do fundo do coração e cuido deles. isso posto, vc acha que eu praticar cuckólding me torna um lixo perante eles?
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Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Sua namoradinhas é daquelas mulheres brancas que parecem recatadas perante a sociedade, mas que geme e bebe pourra de
vários marginais mulatos e bombados na sua frente, enquanto te chama de CORNNO? 
 
É sério isso cara?!! 
 
Se for é pior do que eu pensava!!! 
 
é branca sim, mas não é assim. 
ela dá pra caras normais, que trabalham, estudam, transam, têm familia etc 
 
Mas você não liga que esses caras irão espalhar que tu é cuco?  
 
Cara, você já foi num psicólogo para tratar isso? 
 
Você considera isso normal? 
 
 
 
nao tenho nao, pois ou fazemos com desconhecidos, ou fazemos com pessoas proximas altamente confiaveis. 
 
em 4 anos nunca fomos expostos. em alguns casos clonei o whtsapp dos amantes pra vermos se ele espalhava o assunto, mas
nunca aconteceu. 
 

 
Então você faz o tipo NERDÃO enquanto os amantes fazem o tipo descolado cafajeste, é isso? 
 
Me responda com sinceridade, você tem COMPLEXO DE INFERIORIDADE?
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Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
Bola de bilhar 
N tem vergonha de fazer uma doentisse dessas?  
 
Eu prefiro morrer do que passar por uma humilhação desse tipo 
 
o que é mais doente: 
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ter odio de mulheres por ser rejeitado ou ser cuckóld da namorada POR GOSTAR? eu prejudico a quem fazendo isso? 
 
Cara, você é relativista moral mesmo ou apenas está trollando a glr aqui do VT? 
 
penso assim: 
prejudica os outros? nao 
tds que participam concordam? sim 
 
então tá liberado. 
 
 
Ok. Então você não liga para os seus pais que, provavelmente, te criaram para SER MACHO e não ESSA COISA que você é? 
 
Como você se sente sabendo que sua mãe e seu pai choram por conta DESSA COISA que você se tornou? 
 
eles não sabem e nem vão saber. tenho minha vida, cara, eles não podem mandar nisso. 
 
os amo do fundo do coração e cuido deles. isso posto, vc acha que eu praticar cuckólding me torna um lixo perante eles? 

 
Não digo que você seja um lixo cara. Você pode até ser uma "boa" pessoa, mas será que você não se compadece da dor de sua
mãe velhinha ao saber que o filho dela pegar a roula de negões parrudos para colocar na vagina da namorada e depois que eles
ejaculam na vagina dela ele bebe tudo? 
 
Tu acha isso normal mesmo?
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Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
não vou expôr ela aqui. mas ela é bonita. 
dou 8/10 pra ela. ela e branca, como já disse, e é fasa magra. 
 
Ela gosta de pauu grosso e preto, como o meu, na garganta dela? 
 
Você fica preocupado com o fato de sua fatia poder se engasgar? 

 
se continuar nesse tom, eu te darei vácuo. 
 
Ela prefere os grandes e morenos. 
Toda mulher gosta de páu grande. 
 
pensa aí: se as mulheres comprometidas pudessem aumentar o páu dos parceiros com a forca da mente, sem eles sentirem dor,
até ele ficar do tamanho que elas quisessem, acha que elas não fariam isso? Kk
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Ive a girlfriend 
Bola de bilhar 
N tem vergonha de fazer uma doentisse dessas?  
 
Eu prefiro morrer do que passar por uma humilhação desse tipo 
 
o que é mais doente: 
 
ter odio de mulheres por ser rejeitado ou ser cuckóld da namorada POR GOSTAR? eu prejudico a quem fazendo isso? 

 
Ser sozinho é mt melhor do que passar por isso tipo humilhação. Vc pode achar que gosta, que é prazer mas isso só te bota na
lama, te torna algo inferior, devia procurar um psicologo
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Ive a girlfriend 
não vou expôr ela aqui. mas ela é bonita. 
dou 8/10 pra ela. ela e branca, como já disse, e é fasa magra. 

 
Manda o número dela pra mim por MP, por favor 
 
Quem sabe não dividimos ela em breve   
 
edit: nem perguntei de onde vocês são  
 
Mensagem editada pelo usuário Facepalman em 26/06/2018 15:44.
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Assinatura 
Hulk Cabeludo 
Facepalman 
Desenha o Slowpoke pescando uma bermuda verde e evoluindo pro Patrick Estrela 
 
http://i.imgur.com/cl4h02G.png  
 

  
 

     
 
 
ekekek 
Facepalman 
Alguem desenha a Rita Cadillac montada num Rapidash tomando Tang Uva enquanto o Gianecchini vestido de mordomo oferece papel higiênico Neve
pra ela usar 
 
 
http://i.imgur.com/YY2XQwj.jpg  
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não sou nerdão. eu pegava mina 9/10 na balada quando eu frequentava esses ambientes. 
 
apenas gosto disso. ponto. 
cuckóling prático é diferente do pornográfico. o córno submisso sente MUITO prazer nisso, às vezes até mais que a esposa. no
meu caso, é ela quem sente mais.
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Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
não vou expôr ela aqui. mas ela é bonita. 
dou 8/10 pra ela. ela e branca, como já disse, e é fasa magra. 
 
Ela gosta de pauu grosso e preto, como o meu, na garganta dela? 
 
Você fica preocupado com o fato de sua fatia poder se engasgar? 
 
se continuar nesse tom, eu te darei vácuo. 
 
Ela prefere os grandes e morenos. 
Toda mulher gosta de páu grande. 
 
pensa aí: se as mulheres comprometidas pudessem aumentar o páu dos parceiros com a forca da mente, sem eles sentirem dor,
até ele ficar do tamanho que elas quisessem, acha que elas não fariam isso? Kk  

 
Vou seu "mais respeitoso", mas, tu curte se humilhado e xingado de cornno durante o ato? Tipo, tu deixa o cara segurar a tua
cabeça e colocar ela perto da roula dele enquanto ele gozza na boca de tua namorada? 
 
Se a resposta for positiva, eu só digo isso: 
 
ACABA LOGO MUNDÃO!!!!!
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Bola de bilhar 
Ive a girlfriend 
Bola de bilhar 
N tem vergonha de fazer uma doentisse dessas?  
 
Eu prefiro morrer do que passar por uma humilhação desse tipo 
 
o que é mais doente: 
 
ter odio de mulheres por ser rejeitado ou ser cuckóld da namorada POR GOSTAR? eu prejudico a quem fazendo isso? 
 
Ser sozinho é mt melhor do que passar por isso tipo humilhação. Vc pode achar que gosta, que é prazer mas isso só te bota na
lama, te torna algo inferior, devia procurar um psicologo 

 
bobagem. o dia que eu quiser terminar e viver um relacionamento monogamico, eu faço isso. 

  VOLTAR AO TOPO VER PERFIL ENVIAR MENSAGEM PARTICULAR VER VÍDEOS E FOTOS VER TÓPICOS

http://i.imgur.com/cl4h02G.png
http://i.imgur.com/YY2XQwj.jpg
http://forum.jogos.uol.com.br/facepalman_u_3687124089922705284
http://forum.jogos.uol.com.br/new.jbb?userId=59151&username=Facepalman&subject=Fa%C3%A7am+perguntas+sobre+***%C3%B3ld+pra+um+praticante%21
http://forum.jogos.uol.com.br/userMedia.jbb?u=3687124089922705284
http://forum.jogos.uol.com.br/userMessages.jbb?u=3687124089922705284
http://forum.jogos.uol.com.br/ive-a-girlfriend_u_4293298150972234184
http://forum.jogos.uol.com.br/ive-a-girlfriend_u_4293298150972234184
http://forum.jogos.uol.com.br/76962262
javascript: document.email.submit()
http://forum.jogos.uol.com.br/ive-a-girlfriend_u_4293298150972234184
http://forum.jogos.uol.com.br/new.jbb?userId=3664927&username=Ive+a+girlfriend&subject=Fa%C3%A7am+perguntas+sobre+***%C3%B3ld+pra+um+praticante%21
http://forum.jogos.uol.com.br/userMedia.jbb?u=4293298150972234184
http://forum.jogos.uol.com.br/userMessages.jbb?u=4293298150972234184
http://forum.jogos.uol.com.br/anti-nwo-patriot_u_2978673295587219062
http://forum.jogos.uol.com.br/anti-nwo-patriot_u_2978673295587219062
http://forum.jogos.uol.com.br/76962326
javascript: document.email.submit()
http://forum.jogos.uol.com.br/anti-nwo-patriot_u_2978673295587219062
http://forum.jogos.uol.com.br/new.jbb?userId=3447037&username=Anti+NWO+Patriot&subject=Fa%C3%A7am+perguntas+sobre+***%C3%B3ld+pra+um+praticante%21
http://forum.jogos.uol.com.br/userMedia.jbb?u=2978673295587219062
http://forum.jogos.uol.com.br/userMessages.jbb?u=2978673295587219062
http://forum.jogos.uol.com.br/ive-a-girlfriend_u_4293298150972234184
http://forum.jogos.uol.com.br/ive-a-girlfriend_u_4293298150972234184
http://forum.jogos.uol.com.br/76962339
javascript: document.email.submit()
http://forum.jogos.uol.com.br/ive-a-girlfriend_u_4293298150972234184
http://forum.jogos.uol.com.br/new.jbb?userId=3664927&username=Ive+a+girlfriend&subject=Fa%C3%A7am+perguntas+sobre+***%C3%B3ld+pra+um+praticante%21
http://forum.jogos.uol.com.br/userMedia.jbb?u=4293298150972234184
http://forum.jogos.uol.com.br/userMessages.jbb?u=4293298150972234184


Anti NWO Patriot

Mensagens: 118 
Cadastro: 22/12/2017

Nível 0

 #76 EDITAR  CITAR ESTA MENSAGEM

Mensagem publicada em 26/06/2018 15:47 DENUNCIAR CONTEÚDO LINK DA MENSAGEM ENVIAR POR E-MAIL 0

Bola de bilhar 
Ive a girlfriend 
Bola de bilhar 
N tem vergonha de fazer uma doentisse dessas?  
 
Eu prefiro morrer do que passar por uma humilhação desse tipo 
 
o que é mais doente: 
 
ter odio de mulheres por ser rejeitado ou ser cuckóld da namorada POR GOSTAR? eu prejudico a quem fazendo isso? 
 
Ser sozinho é mt melhor do que passar por isso tipo humilhação. Vc pode achar que gosta, que é prazer mas isso só te bota na
lama, te torna algo inferior, devia procurar um psicologo 

 
Ele já relativizou. Já disse que acha isso normal.
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ahhh sem foto ai fica complicado né  
 
deixa todo mundo jambrar ela 
arrombar ela 
e nao quer mandar foto dela 
 
que isso meu parceiro
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Ive a girlfriend 
não sou nerdão. eu pegava mina 9/10 na balada quando eu frequentava esses ambientes. 
 
apenas gosto disso. ponto. 
cuckóling prático é diferente do pornográfico. o córno submisso sente MUITO prazer nisso, às vezes até mais que a esposa. no
meu caso, é ela quem sente mais. 

 
Então você é bonito, ou seja, é visto pelos outros como um pegador/comedor/garanhão e ainda assim se sujeita à isso? 
 
É serio isso cara? 
 
Qual a sua altura e seu peso? Eu quero criar uma imagem mental sua. Sério mesmo.
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Responde as mensagens cara!!! Não só as minhas, mas as dos demais users!!!!
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Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
não vou expôr ela aqui. mas ela é bonita. 
dou 8/10 pra ela. ela e branca, como já disse, e é fasa magra. 
 
Ela gosta de pauu grosso e preto, como o meu, na garganta dela? 
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Você fica preocupado com o fato de sua fatia poder se engasgar? 
 
se continuar nesse tom, eu te darei vácuo. 
 
Ela prefere os grandes e morenos. 
Toda mulher gosta de páu grande. 
 
pensa aí: se as mulheres comprometidas pudessem aumentar o páu dos parceiros com a forca da mente, sem eles sentirem dor,
até ele ficar do tamanho que elas quisessem, acha que elas não fariam isso? Kk  
 
Vou seu "mais respeitoso", mas, tu curte se humilhado e xingado de cornno durante o ato? Tipo, tu deixa o cara segurar a tua
cabeça e colocar ela perto da roula dele enquanto ele gozza na boca de tua namorada? 
 
Se a resposta for positiva, eu só digo isso: 
 
ACABA LOGO MUNDÃO!!!!! 

 
vou explicar: 
 
o cara nao me humilha, ele nem me toca direito. ela explica isso mto bem pra ele. já aconteceu de o cara se esquecer das
observações dela e me zoar. ela estava montando nele, e parou o ato imediatamente. largamos o cara lá e fomos embora. 
 
ela tbm não me humilha. no começo, até humilhava, mas não de verdade. pois fazíamos "peça" kk ela mentia pro cara que
éramos casados e que eu a havia traído, e que aquilo tudo era a vingancinha dela. no meio do ato ela falava coisas como " viu só?
se você não tivesse me traído, taria metendo em mim e não me chupandp enquanto ele mete kkk", e depois do ato coisas como
"limpa tudo, se tiver um pinguinho eu vou esfregar sua cara". 
 
mas era só teatro kk inventamos várias histórias assim, e os caras sempre acreditavam kk
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